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Remissvar för EU förslaget om health technology assessment och
ändring av direktiv Directive 2011/24/EU1
Inledningsvis måste vi lyfta att översättningen till det svenska lagförslaget är missvisande. På flera
ställen bland annat i rubrik och inledning översätts Health Technology Assessment med utvärdering
av medicinsk teknik vilket inte är samma sak. Vi ser att det finns en risk för missförstånd av vad
lagförslaget innehåller om aktörer enbart läst den svenska översättningen.
Med det sagt, vill Swedish Medtech uttrycka att vi mycket uppskattar att Socialdepartementet
skickat EU kommissionens lagförslag på remiss till berörda aktörer. Vi fortsätter gärna dialogen om
innehåller i HTA lagförslaget även under kommande förhandlingar i ministerrådet.
Swedish Medtech har delat in svaret i, dels generella synpunkter kopplat till HTA och medicinteknik
med förhoppning att belysa utmaningar och möjligheter inom detta område, och dels ett avsnitt som
mer specifikt tar upp synpunkter på EU kommissionens lagförslag.

Generella synpunkter på HTA och det medicintekniska området
Swedish Medtech vill inledningsvis lyfta att vi ser positivt på Health Technology Assessment som
metod för att belysa vissa utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Det rör till exempel
möjligheten att följa upp patientutfall, att kunna visa på värdet för en viss behandlingsmetod i
jämförelse med en annan, med mera. Rätt använt kan det ge vården beslutsunderlag som vilar på
evidens och ligga till grund för inköp, större investeringar och utfasning av gamla metoder. HTA har
vissa begränsningar eftersom metoden är beroende av omfattande data kopplat till användning.
Denna evidens finns sällan för nya teknologier, som ännu inte tagits i bruk. Inom det medicintekniska
1

Den svenska översättningen av förslaget har i rubriken blivit missvisande genom att man kan få intrycket att
detta enbart rör medicinsk teknik. Vi har därför kvar det engelska uttrycket i rubriken till vårt remissvar.
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/com2018_51final_en.pdf
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regelverket måste företagen självklart visa på att produkten är säker, men användningsdata kan först
tas fram när produkten börjar användas för att ge tillförlitliga resultat - det blir lätt ett moment 22.
Tyvärr har vi sett att kraven på HTA-analyser och vad dessa kan innehålla ser olika ut i olika delar av
Sverige. De analyser som nationella myndigheter som SBU och TLV utfört har tidigare inte använts i
den utsträckning man kan förvänta sig i regionerna. Detta ger små incitament för företagen att
investera i omfattande studier, utöver de som krävs i det medicintekniska regelverket, om dessa
ändå inte påverkar kommande upphandlingsbeslut. Denna bakgrund var anledningen som ledde till
att Swedish Medtech 2015 tog initiativ till ett projekt där vi tillsammans med myndigheterna SBU,
TLV, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Vinnova och vårdföreträdare i form av SKL och LfU påbörjade
arbetet med att belysa frågor som kopplar till medicinteknik och HTA. Vi ville identifiera utmaningar,
lära oss mer och gemensamt hitta lösningar för att komma vidare. Områden vi har arbetat med har
varit att skapa gemensam terminologi, utbildning av studieupplägg för företag, konferenser och
möten med syfte att bygga upp och vidareutveckla en gemensam kunskapsbas om HTA. Syftet med
det senare har bland annat fungerat som stöd till företag, vård och andra relevanta intressenter. Vi
genomförde gemensamt en konferens på temat Medicintekniska metoder i svensk vård och omsorg –
vägen framåt! Välkommen till en dag om effektiv samverkan vid införande av medicinteknik i den
svenska hälso- och sjukvården i november 2017. Mer information och erfarenheter från projektet
hittas i rapporter som kan laddas ner via denna hemsida: http://www.swedishmedtech.se/sidor/htaoch-evidens.aspx.
Erfarenheter från detta arbete är att det fortfarande finns mycket kvar att utveckla och förbättra
innan obligatoriska krav kan kopplas till området medicinteknik och HTA. Företagen möter
fortfarande olika krav ställda från olika delar av landet och kopplingarna mellan de aktörer som
efterfrågar HTA- rapporter och de som hanterar inköp saknas. Det senare kan medföra att
behandlingsmetoder som kan ge positiva behandlingseffekter inte införs, och att incitamenten att
generera den evidensbas som krävs för en HTA-utvärdering saknas. Fortsättningsvis är kunskapen om
det medicintekniska regelverket och vilken data som ligger till grund för ett marknadsgodkännande,
generellt lågt i vården, vilket medför att missförstånd lätt uppstår vid kravställande på information.
Detta kan i sin tur medföra att onödiga barriärer för samverkan uppstår.
De ökande kostnaderna för hälso- och sjukvården lyfts återkommande som en av våra stora
samhälleliga utmaningar, och med det, behovet av införande av kostnadseffektiva
behandlingsmetoder. Om då kraven på att företag ska genomföra fler och större kliniska studier, för
att enligt rådande HTA-metodik kunna visa på kostnadseffektivitet och effekt, samtidigt som de
kliniska studierna inte besvarar de frågor som vårdgivare har vid inköpsbeslut, det vill säga om
beslutsunderlaget inte är relevant, finns stor risk att detta lagförslag enbart medför ökade barriärer
och administrativa kostnader med liten positiv effekt.
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Synpunkter på EU kommissionens lagförslag
EU-kommissionen har säkerligen haft de bästa avsikterna när man tagit fram detta lagförslag, för i
teorin kan flera delar kännas logiska, inte minst det faktum att länderna ska dra nytta av arbetet på
HTA-området i flera europeiska länder och inte dubbelarbeta. Förslaget väcker dock en rad frågor
och som det nu är utformat ställer sig Swedish Medtech frågande till om det alls är genomförbart för
medicinteknikområdet. Det behövs omfattande arbete av hälso- och sjukvården, myndigheter och
företag gemensamt för att HTA för medicinteknikområdet ska ge förbättrade beslutsunderlag innan
obligatoriska krav på HTA utvärderingar ställs. Om föreslagna obligatoriska krav införs finns stor risk
att 1) införandet av ny teknik för de produktområden som föreslås hindras och att Sverige och
Europa inte får tillgång till de senaste behandlingsmetoderna alternativt att 2) regelverket inte följs
och därmed tappar sin legitimitet.
Swedish Medtech stödjer därför en transparent och frivillig form av samarbete för att utveckla HTA
processer och metoder för medicintekniska produkter som också var ett av förslagen i
Kommissionens tidigare material som var ute på remiss för synpunkter.
Förslaget väcker många frågor och en sådan, som vår europeiska branschorganisation Medtech
Europe lyft, är varför man valt att utforma förslaget på detta sätt för medicinteknikområdet? Om
syftet är att ge vårdgivare bättre underlag vid inköp är det viktigt att ställa sig följdfrågan om detta
lagförslag innebär att vårdgivarna verkligen får de svar de efterfrågar eller om detta är ytterligare ett
exempel där man utifrån läkemedelsområdet utvecklar ett lagförslag och därefter hoppas att samma
regelverk går att applicera för medicinteknikområdet. Vi menar att detta är fel utgångspunkt för en
framgångsrik lagstiftning.

Tydligare skrivningar av vad förslaget efterfrågas
Förslaget är i flera centrala delar vagt utformat. Om detta är gjort medvetet för att längre fram
förtydliga förslaget i kommittéer som medlemsländerna besätter känner vi oro att insynen i dessa
processer kommer försvinna. Inte minst om dessa kommittéer enbart fylls med personer med HTAkompetens men som saknar kunskap om företagens förutsättningar att forska fram och utveckla nya
produkter, eller som saknar insikt i områdets patentsituation, och på detta sätt påverkar
innovationskraften i Europa negativt. Detta gäller både själva utvecklingen och upptaget av nya
behandlingsmetoder. Dessa förhandlingar behöver därför göras med insyn och i dialog med relevanta
aktörer.
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Marknadsinträdet för medicintekniska produkter
I förslaget, punkt 18 så visar kommissionen att man tagit hänsyn till att processen vid
marknadstillträde ser olika ut för läkemedel och medicinteknik, vilket är positivt. Hur detta i
praktiken ska kunna fungera framgår dock inte av förslaget. Kan utvalda produkter köpas in redan
innan den gemensamma utvärderingen genomförts? Hur lång tid får en gemensam utvärdering ta
om man behöver efterfråga mer data? Ska den data då tas fram utanför Europa? Hur ska man
säkerställa att företag och vård gemensamt kan utveckla relevant evidens där patientutfall ingår?
Om man fördjupar sig i vilka frågor som vårdgivare vill ha svar på så innebär det ofta att det är fakta
som man enbart kan få fram under användning, där produkten många gånger är en integrerad del i
diagnostisering, behandling eller som hjälpmedel. Kontexten blir avgörande; det vill säga vem
operatören är, hur vården är organiserad samt inlärningstid hos vårdpersonal och patient påverkar
utfallet. För en viss medicinteknisk behandlingsmetod kan exempelvis effekten förbättras över tid,
vartefter en operatör blir skickligare. Detta påverkar givetvis resultatet av en tidsbegränsad klinisk
studie. För mer info om förutsättningarna för kliniska studier med medicintekniska produkter se
bilaga 1.

Obligatoriskt framtagande av clinical assessment/klinisk granskning
och användning av resultaten
På flera ställen framgår det att det efter övergångstiden ska vara obligatoriskt för medlemsstaterna
att delta i utvärderingarna och att använda rapporterna. Det är bra att man kopplar användning till
utvärderingsrapporterna och inte bara fokuserar på att rapporterna ska tas fram. Detta väcker dock
en rad följdfrågor. Hur kan man lagstifta om att använda resultaten från en rapport? Vad betyder det
till exempel kopplat till en upphandlingssituation? Hur ska resultaten i rapporten värderas? Hur ofta
ska rapporter uppdateras vartefter till exempel skicklighet och erfarenhet hos operatörer förbättras
och hälsoekonomiska utfall därmed förändras? Detta är, som nämnt ovan, typiskt för medicinteknik
och är inte något man behöver ta hänsyn till i samma utsträckning när det gäller till exempel
läkemedel och viss in-vitro diagnostik.
I artikel 9, punkt 2 står att medlemmar i samordningsgruppen kan begära att uppdateringar ska
göras. Swedish Medtech ställer sig frågande till varför inte övriga relevanta aktörer, som har god
insikt i om nya data framtagits, kan föreslå att uppdateringar ska göras?

Utarbetande av rapporter om gemensam klinisk granskning
I artikel 6 framgår det i punkt 6 att bedömaren kan begära kompletterande uppgifter från det
medicintekniska företaget som utvecklat och säljer produkten. Utifrån hur lång tid det tar att
komplettera efterfrågade uppgifter kan utarbetandet av rapporten frysas. Vilka konsekvenser kan
detta få för produktens användning? Hur ser man på risken att en ny produktversion redan kommer
ut på marknaden innan studien av den första versionen är klar? Tidsaspekten är viktig att ha med sig
för att göra arbetet trovärdigt.
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Det medicintekniska direktivet och HTA lagförslaget
CE-märkning av en medicinteknisk produkt innebär att en tillverkare måste tillhandahålla en ”grundlig
och objektiv klinisk utvärdering” med kliniska data som visar att produkten är ”säker för sin avsedda
användning och har de prestanda som tillverkaren hävdar för sin produkt”2. Kliniska data kan hämtas
från vetenskaplig litteratur som beskriver likvärdiga produkter, men om data saknas bör en klinisk
studie genomföras. Mängden kliniska data som krävs för att visa säkerhet och prestanda varierar med
typ av produkt. EU-kommissionen har gett ut riktlinjer för hur en klinisk utvärdering ska gå till för att
uppfylla kraven3.
Just nu implementeras den nya medicintekniska förordningen, MDR, som antogs i maj 2017 med en
treårig implementeringstid. MDR innebär bland annat ökade krav vad gäller att ta fram kliniska data
och att fler ska konsultera anmälda organ. För samtliga produkter i klass III och de produkter i klass
IIb får tillverkaren, före den kliniska utvärderingen och/eller prövningen, konsultera en expertpanel
enligt artikel 106, i syfte att se över tillverkarens planerade strategi för klinisk utveckling och förslag
på klinisk prövning.
I lagstiftningstexten finns skrivningar som kopplar ihop HTA-lagstiftningen och MDR genom texter om
de anmälda organen och dess roll. Initialt kan man se att det kan finnas synergier mellan de kliniska
studier som genomförs inför CE-märkning och de kliniska studier som ingår i en HTA-rapport. Dessa
studier är dock för medicintekniska produkter olika i sin natur. De krav som ställs på de vetenskapligt
publicerade studier som kan ingå i en HTA är väsentligt annorlunda än de krav som ställs på studier
som visar på egenskaper, säkerhet och faktisk prestanda, eventuella biverkningar samt om eventuella
risker uppvägs av fördelarna hos en medicinteknisk behandlingsmetod. De senare inkluderar typiskt
mindre patientpopulationer och utförs på färre klinker än för att som studie kunna ingå i en HTA. Det
finns heller inga krav att de studier som genomförs inför en klinisk utvärdering inför CE-märkning är
vetenskapligt publicerad, vilket är ett krav för HTA.
Samtidigt har EU-kommissionen sagt i sin externa kommunikation att MDR och HTA förslaget inte ska
kopplas ihop, så därför väcks frågor hur skrivningarna ska tolkas? Det är viktigt, om det ska vara en
koppling mellan de olika lagstiftningarna, att den är tydlig och inte öppen för tolkning.

2

Detta är ett juridiskt krav enligt LVFS 2003:11, bilaga 1. Där framgår att belägg för att produkten uppfyller de väsentliga
kraven måste inbegripa en klinisk utvärdering i enlighet med bilaga 10.
3 MEDDEV 2.7/1 rev.4 Clinical evaluation: A guide for manufacturers and notified bodies
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Horizon scanning/ framtidsanalys
I punkt 22 tar man upp behovet av horizon scanning eller framtidsanalys som den svenska
översättningen använder. Det finns förståelse från den medicintekniska branschen för att vården
tidigt efterfrågar information om vilka produkter som kommer lanseras. Dock är det inte utrett hur
förutsättningarna ska se ut för att möjliggöra detta. Vården har, i sin dialog med Swedish Medtech,
uttryckt att de gärna vill ha lång framförhållning i tid på samma sätt som för läkemedelsområdet.
Swedish Medtech arbetar tillsammans med SKL och TLV i ett projekt där vi tittar på hur man skulle
kunna hitta framkomliga vägar för ett sådant arbete i Sverige. Vi har dock långt kvar. För att kunna
svara på frågan varför det ser ut så behöver man ha kunskap om patentsituationen för
medicintekniska företag och hur utvecklingen sker inom medicinteknik.
Patentreglerna är för medicintekniska produkter annorlunda än för läkemedel. Det uppgiftsskydd
och den marknadsexklusivitet som finns för forskande läkemedelsföretag och som syftar till att
skydda läkemedelsföretagens produkter från konkurrens finns inte för medicinteknik. För vissa

produktgrupper som till exempel inom e-hälsa går det inte att skydda sin produkt med patent alls.
Sekretess är därför helt avgörande om ett företag ska våga ge information om en ny produkt i förväg.
Om inte detta säkerställs kan incitamenten för företagen att satsa på forskning och utveckling
försvinna. Lagförslaget tar upp frågan om sekretessavtal i punkt 21 i svepande ordalag men här
behövs tydligare skrivningar. Om inte detta görs på ett trovärdigt sätt kan globala bolag välja att
vänta med att lansera nya produkter i Europa vid en global marknadsintroduktion.
Dessutom är utvecklingstiderna för medicinteknik väsentligt kortare, än vad de är för läkemedel. Man
kan jämföra med hur snabbt teknologiutvecklingen går för smartphones och hur ofta det kommer ut
nya läkemedel.
Återigen är lagförslaget formulerat så att vi tolkar att punkt 22 ska gälla på samma sätt för
medicintekniska produkter och läkemedel trots att förutsättningarna är helt olika.

Utmaningar att ta hänsyn till
Swedish Medtech ser en farhåga i att förslaget som det är upplagt kommer hindra möjligheter att
jämföra olika behandlingsmetoder tex där man jämför en behandling med läkemedel och en
behandling med medicinteknik eller i olika kombinationer.
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Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknikföretagen. Medicinteknikbranschen är
mycket heterogen vilket återspeglar sig i en stor variation av produkter; röntgen, ortopediska
implantat, minimalinvasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade,
journalsystem samt förbrukningsartiklar räknas alla till sektorn. Vissa medlemsföretag har egen
tillverkning medan andra är distributörer. I Sverige finns idag runt 640 medicintekniska bolag med
fler är 4 anställda. Enligt en studie från 2013 bedrev 180 av dessa bolag forskning och utveckling.
Därutöver finns ett stort antal företag med 1–4 anställda. Den medicintekniska industrin arbetar med
ständig utveckling och 2016 var det den bransch som registrerade flest patent på europanivå, vilket
innebar över 12 000 patent. Exporten för medicinteknikbolagen har ökat under 2000-talet med en
topp 2010 för att sedan gå ner till att 2015 vara på ca 20 miljarder svenska kronor.
Den medicintekniska branschen har idag ca 25 000 anställda vilket gör medicinteknikföretagen till
den del inom Life Science-branschen som har flest anställda. Den svenska marknaden för
medicintekniska produkter och tjänster består till största delen av offentliga kunder såsom
kommuner och landsting. Många av Swedish Medtechs medlemsföretag har därmed endast
möjlighet att föra ut sina produkter på marknaden genom att delta i offentliga upphandlingar. En stor
andel av den forskning och utveckling som företagen utför genomförs i samverkan med hälso- och
sjukvården. Detta har lett till en rad nya produkter och framgångsrika innovativa behandlingsmetoder som kommit till nytta i vården och till en förbättrad livskvalitet för patienter.

Sofia Medin
Chefsstrateg, Swedish Medtech
Stockholm 2018-03-12
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Bilaga 1.

Samordnat Införande för medicinteknik
Inspel från Swedish Medtechs företagsgrupp gällande SKLs arbete med samordnat införande av medicinteknik

Swedish Medtechs mål är att bidra till snabbare implementering av kostnadseffektiva och innovativa
behandlingsmetoder i vård och omsorg. Vi vill förse vård och omsorg med bättre beslutsunderlag utan att
hindra eller fördröja innovationer som kan komma vårdgivare, patienter och anhöriga till del och som kan
bidra till jämlik vård i hela landet. Vi vill göra detta i dialog med relevanta myndigheter och aktörer som
idag ser över en Ordnat Införande-process för medicinteknik. En process liknande den för läkemedel kan
riskera att inte bara fördröja upptag, utan till och med förbise viktiga effektiva medicintekniska
innovationer. Medicinteknik är ett oerhört heterogent område, som innefattar allt från förbrukningsvaror
som exempelvis absorberande inkontinensprodukter till avancerade PET kameror. Därför är det svårt för
medicinteknik att ingå i ett generiskt system för Samordnat Införande, och vi ser framför oss flera olika
metoder/arbetssätt för snabbare upptag.
Företagsgruppen i Swedish Medtech vill här belysa några av anledningarna till varför vi anser att
medicinteknik inte kan utvärderas med samma metod och efter samma kriterier som läkemedel.

Evidensgraden vid introduktion
✓ Medicinteknik har ett större kontextberoende p.g.a. bland annat
operatörsberoende och inlärningstid.
✓ Det är ofta svårare och inte relevant att utföra randomiserade kontrollerade
och blindade studier.
✓ Evidensgenerering och införandet av en medicinteknisk metod sker ofta
parallellt efter godkännande enligt Medicintekniska direktivet, MDD.
✓ Värdet av medicinteknik visas ofta i klinisk vardag genom förbättringar i
vårdprocessen och livskvalité hos patienter. Till exempel kortare
handläggning, färre vårddagar, återgång i arbete, färre assistanstimmar.

Incitament för evidensgenerering
✓ Snabbare produktutveckling och kortare produktlivscykel för
medicintekniska produkter gör att HTA och guidelines på produktnivå
snabbt blir inaktuella.
✓ Patentsituationen är otydlig för medicintekniska produkter; ofta saknas
patent-/exklusivitetsperiod.
✓ Studieresultat överförs ofta från en produkt till en annan.
✓ Det ställs olika krav på evidens i olika delar av landet, bl.a. kan HTAprocessen se olika ut. Detta skapar osäkerhet och minskade incitament för
evidensgenerering.
✓ Kunskapsunderlag påverkar idag sällan köpmönster eller utfall av
upphandling.
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